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SPOLEK 11736
Ústí Nad Labem

V Ústí nad Labem 24. Ledna 2016
Výtisk č.1
Počet listů: 3

Č.j. 11736/001/216

Vedení taktických a strategických operací spolku

AS Ghost Czech Force (dále jen ASGCF)
Vydává tento

Trestám
Dle rozhodnutí velitele štábu 1. Roty ze dne 15. Ledna trestám rotného Ondru Tydlitáta a kapitána
Darka Živnůstku dle kárného hodnocení a trestného řádu a to následovně
 Kapitánu Darkovi Živnůstkovy podmínečně odebírám 200 000 akčních bodů a tímto jej
degraduji do hodnosti poručíka, dále pak ho podmínečně vylučuji na zkušební dobu v délce
trvání třech měsíců. Jmenovaný se dále bude zúčastňovat všech aktivit spojené se správou
spolku, jejím zvelebováním a všech aktivit.
 Rotnému Ondřejovy Tydlitátovy podmínečně odebírám 4801 akčních bodů a tímto jen
degraduji do hodnosti četaře, dále pak ho podmínečně vylučuji na zkušební dobu v délce trvání
třech měsíců. Jmenovaný se dále bude zúčastňovat všech aktivit spojené se správou spolku,
jejím zvelebováním a všech aktivit.
Odůvodnění
Oba jmenovaní, se provinily tím, že nerespektovaly usnesení členské schůze ze dne 31. prosince 2015
a to tak že při akčním dni dne 9. Ledna 2016 nerespektovali pravidla herního dne, trestní řád. Dále pak
ohrozili svým jednáním další spolupráci na zajišťování potřeb spolku, jakož i její budoucnost a
sponzoring.

Propůjčuji hodnost
Dle rozhodnutí velitele štábu 1. Roty ze dne 15. Ledna mimořádně propůjčuji hodnost desátníka
kadetu 1. stupně Tomáši Klognerovi a to na zkušební dobu v trvání 5 měsíců, tímto mu mimořádně
přiděluji 601 akčních bodů. Po uplynutí této doby bude jmenovaný do této hodnosti jmenován na stálo
Odůvodnění:
Hodnost je propůjčena z důvodu iniciativy pro chod spolku, Její zvelebování a naprostá poslušnost
k autoritám a velení štábu
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Členské příspěvky
Od 1. Února 2016 vstupuje v platnost povinnost platiti členské příspěvky a to ve výši 100 Kč. Členské
příspěvky se budou hradit buď hotově k rukám pokladníka o.z. Evy Navrátilové nebo na účet
1409420013/3030 vedené na jméno jmenovaného pokladníka

Založení spisové značky
Dnem vydání tohoto rozkazu vstupuje v platnost založení spisové značky a to pod formátem
11736/000/2016 kde 11736 je číslo roty 0000 je pořadové číslo a následuje rok vydání

Trestní řád
Dnem vydání tohoto rozkazu vstupuje v platnost sbírka Trestné činy proti vojenské podřízenosti a
vojenské cti ve spolku A.S. Ghost Czech Force

V Ústí nad Labem 24.ledna 2016
Podpis velitele
Štábu 1. roty ASGCF
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